
FLIR SCOUT TK
Ręczna kamera termowizyjna



Obserwacja zwierząt i ludzi z odległości 90 m

Poręczne wymiary, niska waga (170 g)

Wytrzymała obudowa odporna na uderzenia i upadki

Nagrywanie wideo i robienie zdjęć, łatwe eksportowanie 

Odkrywaj jak nigdy dotąd
Eksploruj, bądź świadomy otoczenia w ciemności

Obsługa jedną ręką

Prosty układ 4 przycisków, intuicyjny interfejs

Wiele palet widoku, które ułatwiają obserwacje (White/Black Hot, 

InstAlert™, Graded Fire i inne)

Siła prostoty
Uruchamia się w sekundy, nie wymaga szkolenia

Obserwuj teren 24/7

Znajdź zagubione zwierzęta, zobacz intruzów

Zobacz, co dzieje się w nocy na parkingu, w parku czy innym obszarze

Akumulatory Li-Ion wystarczą na 5 godzin pracy kamery

Bądź świadomy, bądź bezpieczny
Użyj jej do ochrony Twojego DOMU

Typ czujnika
Częstotliwość odświeżania
Obszar widoku
Shutter
Czas uruchamiania
Procesor sygnałowy

160 x 120 VOx Mikrobolometr
<9 Hz
20° x 16°
Tak
<5 sekund
FLIR DDE™

Przetwornik

Przycisk zasilania

Przycisk zmiany palety

Przycisk jasności

Przycisk przechwytywania

Transmisja nagrań

Włączenie/Wyłączenie

Krótkie wciśnięcie do zmiany palety

Rozjaśnianie/ściemnianie

Krótkie wciśnięcie do wykonywania 

zdjęć

Długie wciśnięcie do nagrywania

Kabel USB

Interfejs

Wyświetlacz

Palety kolorów

Wbudowany 640 x 480 LCD

Do ustawienia: Black Hot, White Hot, 

InstAlert™, Rainbow, Iron, Lava, Arctic i 

Graded Fire

System

Temperaturowy zakres pracy

Temperaturowy zakres przechowywania

-20°C do 40°C

-40°C do 60°C

Warunki

Waga

Wymiary (dł. x szer. x wys.)

Kraj pochodzenia

Zawartość paczki

170 g

ok. 10 cm x 4 cm x 4 cm

USA

Kamera termowizyjna, smycz na szyję, 

kabel USB, osłonka na obiektyw

Inne

Ręczna kamera termowizyjna FLIR Scout TK 

idealnie nadaje się do eksplorowania terenów w nocy i słabych warunkach 
oświetleniowych. Nie są jej straszne żadne zakamarki - potrafi zobaczyć 
ludzi, obiekty i zwierzęta z odległości 90 m. Wykonywanie zdjęć i nagrań jest 
bardzo proste i intuicyjne. Scout TK to wymarzony i wzorowy towarzysz 
każdego odkrywcy, obojętnie czy bierzesz udział w akcji specjalnej czy 
odkrywasz tajemnice własnego podwórka.

www.linc.pl


